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ÆNDRINGSFORSLAG TIL 
ARBEJDSPROGRAM 2019-2020 

 

TEMA 1: POLITISKE PRIORITERINGER (LINJE 1-78) 

 

ÆF 1 

I linje 23 slettes: 

“Derudover er debatten også domineret 
af et negativt syn på muslimske 
flygtninge som personer, der ikke passer 
ind i det danske samfund.” 

Og erstattes af: 

“Derudover er debatten også domineret 
af et negativt syn på flygtninge fra 
muslimske lande som personer, der ikke 
passer ind i det danske samfund.” 

Motivation: Folk går ikke op i om man reelt er muslim, bare man ligner en muslim 
eller kommer fra et muslimsk land. Jo, selvfølgelig har de praktiserende muslimer det 
klart værst, men i forsøget på at diskriminere dem rammes mange ikke-muslimer 
også, hvilket er lige så uacceptabelt, og pt. skærer højrefløjsracisterne alle over en 
kam, hvis de bare kommer fra det forkerte land. 

Stiller(e): Lucas Zukunft, (SFU Køge), Joakim Lindahl, (SFU Køge), Andreas Berendt 
Bæk, (SFU Køge), David Raun Senderovitz, (SFU Køge), Sofie Carlø, (SFU Køge), 
Christoffer Koch Andersen, (SFU Århus)  

 

ÆF 2 

I linje 27 efter ” til den enkelte.” indsættes: 

”Her skal vi komme med konkrete bud på, hvordan en folkesocialistisk integration ser 
ud.” 

Motivation: Det er vigtigt, at kampen blive konkret og pragmatisk og leverer reelle 
politiske løsninger. Mindre fokus på sprog, mere fokus på politik. :-) 

Stiller(e): Kira Peter-Hansen, (SFU Nørrebro), Hannah Hjorth (SFU Amager), Kasper 
Brink (SFU Amager) og Olina (SFU Amager). 

 

  



ÆF 3 

I linje 41-42 slettes: 

“Nu skal vi kræve, at milliarderne, som 
de har raget til sig, skal omfordeles 
tilbage til folket.” 

Og erstattes af: 

”Nu skal vi kræve, at milliarderne, som 
de har raget til sig, skal omfordeles 
tilbage til folket, og at arbejdspladserne 
demokratiseres, så der kan blive taget et 
grundlæggende opgør med 
virksomhedernes gambling med 
økonomien og vores samfund.” 

Motivation: En grundlæggende del af socialistisk økonomisk politik er kampen for 
økonomisk demokrati. 

Stiller(e): Jeppe Riis (SFU Århus), Gitte Velling (SFU Frederiksberg 

 

ÆF 4 

I linje 53 slettes: 

”og gøres gratis” 

Motivation: Vi er enige i politikken, men vi tror, det vil fjerne fokus fra selve kampen 
om bedre og billigere offentlige transport, hvis vi spiller ud med et forslag om at gøre 
det gratis. Samtidig lægger det bånd på kampagnegruppen, der tvinges til at have et 
fokus på gratis offentlig transport. Det, synes vi, ville være ærgerligt, fordi det 
fratager kampagnegruppen mulighed for at lave en bredere kampagne eller vælge et 
andet fokus. 

Stiller(e): Hannah Hjorth (SFU Amager), Kira Peter-Hansen (SFU Nørrebro) og Olina 
Svendsen (SFU Amager)  

 

ÆF 5 

I linje 55-56 slettes: 

”Kampen skal kunne have et klart lokalt fokus og skal kunne føres forskelligt i 
forskellige afdelinger” 

Motivation 1: Det er detailstyring der gør det svært at være flexibel i valg af 
kampagne. 

Stiller(e) 1: Sif Søndergaard (SFU Aalborg), Magnus Kronborg (SFU Aalborg) 

  



Motivation 2: Det er dette års Landsledelse der vælger, hvad næste års landsledelse 
skal arbejde med, det ville være mere hensigtsmæssigt at lægge op til at tage det op på 
det 1. LL- møde for den nye landsledelse 

Stiller(e) 2: Maja Haubenreisser (SFU Frederikshavn) Trine Horsens (SFU Aalborg) 

 

FORSLAG TIL NYE KAMPE 

 

ÆF 6D 

ACCEPT AF LGBTQIA+-PERSONER 

LGBTQIA+-kampen fylder efterhånden mere end den nogensinde før har gjort. 
Danmark har de seneste år taget nogle afgørende skridt på vejen mod ligestilling ved 
bl.a. lovliggørelse af samkønnet ægteskab, muligheden for at mænd, der har sex med 
mænd skal kunne donere blod og at transpersoner nu er rykket ud af psykiatrien, men 
vi er langt fra i mål. På trods af alt det oplever vi stadig at nogle folk, udelukkende på 
grund af hvem de er, ikke ses som ligeværdige medlemmer af samfundet. 
Hadkriminalitet er stadig en del af hverdagen for LGBTQIA+-personer, juridisk 
ligestilling er stadig ikke opnået og LGBTQIA+-personer er stadig objekt for 
systematisk latterliggørelse og nedværdigelse. SFU kan ikke acceptere at man på den 
måde betragter en gruppe af befolkningen som andenrangsborgere. SFU skal derfor i 
det kommende år kæmpe for accept af LGBTQIA+-personer ved at udarbejde et 
politikpapir på området, der kommer med konkrete politiske tiltag til at løse den 
juridiske og samfundsmæssige diskrimination, som finder sted og som desuden 
markerer SFU som et ungdomsparti, der tager de problematikker alvorligt. SFU skal 
være førende på LGBTQIA+-området! 

Motivation: For mange folk falder tankerne straks på SUF, ÅU og RU når der tales 
progressiv LGBTQIA+-politik hos ungdomspartier. Det er simpelthen på høje tid at 
SFU får markeret at vi tager den kamp alvorligt også, for selvom vi godt selv ved det, 
så skal vi også sikre os at ændre ikke er i tvivl. Første skridt skal selvfølgelig være, at 
vi skal have udarbejdet en konkret politik på området. Selvom vi har 
feminismepapiret fra 2016, så er der ikke meget konkret LGBTQIA+- politik at finde 
deri og SFU er nødt til at have en opdateret, konkret og stærk politik på området. Vi 
har flere LGBTQIA+- personer i vores medlemsskare, og deres kamp skal vi også 
kæmpe - det er en vigtig del af den feministiske kamp og det er en vigtig del af den 
socialistiske kamp. Det er på høje tid at vi får gjort noget på det her område, som 
fylder meget hos den moderne ungdom, hos flere af vore egne medlemmer og i 
samfundet generelt. SFU skal være førende på LGBTQIA+-området! 

Stiller(e): Lucas Zukunft (SFU Køge), Karoline Vind (SFU Nordvest), Christoffer 
Koch Andersen (SFU Aarhus), Jeppe Riis (SFU Aarhus), Sofie Carlø (SFU Køge), 
Andreas Berendt Bæk (SFU Køge) 



Motivation: Kampen for at få lov, at blive accepteret som den man er, burde slet ikke 
være en kamp, men i en verden, hvor Brunei begynder at stene folk, der er 
homoseksuelle og danske LGBT+-personer dagligt oplever had og hatecrimes bør det 
være en stor prioritet for SFU. 

Stiller: Anna Kjær (SFU Herlev) og Nanna Kræmmer (SFU Sydfyn og Øerne) 

 

ÆF 6E 

DEMOKRATI PÅ ARBEJDSPLADSEN 

I Danmark – og vesten – har vi et stærkt demokrati. Ikke blot vælger vi hvert fjerde år 
hvem der skal styre landet i henholdsvis folketinget, kommunerne og regionerne – vi 
har også demokratisk medbestemmelse i form af bestyrelser på skolerne, i 
fritidsklubberne og andre af vore institutioner. Vi mangler dog stadig at 
demokratisere den vigtigste del af rigtig mange menneskers liv – arbejdet. 

Langt størstedelen af de problemer, verden oplever i dag kan tilskrives kapitalismen, 
nærmere bestemt det faktum at virksomheder drives med profit som det ene, højeste 
mål for øje. Modebranchen driver rovdrift på vores selvværd, bankerne begår 
økonomisk kriminalitet, og detailbranchen smider ubrugte varer ud, alt sammen fordi 
det i sidste ende giver profit. Og langt størstedelen, hvis ikke alle, store virksomheder 
smadrer vores miljø og kører med dårlige arbejdsforhold, fordi det giver profit – og 
udbedrer kun dette når der er profit at hente i det. Den skånselsløse profitjagt er 
grundlæggende set roden til alt ondt, og er samtidig et resultat af den måde 
virksomheder er bygget op på i dag. 

Derfor bør vi som samfund lægge den måde, virksomheder drives på, om. Kontrollen 
over produktionsmidlerne bør tilfalde de folk, som hver dag bearbejder dem, til gavn 
for både de pågældende arbejdere og for samfundet som helhed. 

SFU vil derfor arbejde for at udbrede kendskabet til den kollektive, demokratiske 
virksomhedsform samt stille konkrete, politiske forslag til at gøre det nemmere at 
starte kollektive virksomheder, samt til hvordan vi skaber demokrati på de 
arbejdspladser, der ikke har det i forvejen. 

Motivation: Økonomisk demokrati er lige så stille begyndt at få bevågenhed hos 
folket. Salget af DONG ligger stadig i folkets bevidsthed, og der ulmer stor modstand 
mod yderlige sælgen ud af demokratisk styrede virksomheder. Samtidig har 
tænketanken Demokratisk Erhverv set dagens lys og fremlagt en rapport, der påviser 
at demokratisk drevne virksomheder ikke blot er bedre for samfundet, de klarer sig 
også bedre økonomisk. Der er med andre ord masser af anledning til at gå med i 
kampen for økonomisk demokrati. 

SFU bør går forrest i kampen for økonomisk demokrati – arbejderne har kun deres 
lænker at miste! 



Stiller(e): Jeppe Riis (SFU Aarhus), Christoffer Koch Andersen (SFU Aarhus), Mads 
Balslev Hansen (SKU Amager), Lucas Emil Zukunft (SFU Køge 

 

ÆF 6F 

DEMOKRATI - AFVIKLING ELLER UDVIKLING? 

Demokratiet er under pres. I lande som Polen og Ungarn er basale demokratiske 
principper, såsom retsstaten og pressefriheden, under alvorligt pres. Herhjemme 
stiller sager som maskeringsforbuddet og fyringen af Klimarådets formand Peter 
Birch Sørensen, også spørgsmålstegn ved demokratiets tilstand herhjemme. SFU skal i 
det kommende år kaste sig i kampen for demokratiet. Både ved at kritisere 
højrefløjens pres på demokratiet, men også med at komme med progressive forslag til 
hvordan vi kan udvikle demokratiet. Det kan være med forslag om økonomisk 
demokrati eller borgerrepræsentanter i Folketinget. 

Motivation: Demokrati er helt centralt for SFU. Derfor er det også nødvendigt at vi i 
det kommende år sætter fokus på demokratiet. Både ved at forsvare demokratiet mod 
de angreb der kommer fra den populistiske højrefløj, hvor fremmedhad vægtes højere 
end menneskerettigheder og internationale konventioner. Men vi skal også udbrede en 
positiv fortælling om at demokrati ikke bare handler om at sætte et kryds. Mange 
unge mennesker er trætte af den måde politik foregår på i dag, så det ville være en 
god måde at få engageret mange unge, ved at sætte fokus på hvordan vi kan udbrede 
demokratiet, og sikre at mennesker får mere indflydelse på de beslutninger der 
vedrører dem. 

Stiller: Rasmus Gustafsson (SFU Århus) , Kasper Brink Mose (SFU Nørrebro)  

 

ÆF 6G 

BØRNEFATTIGDOM UNDERGRAVER VORES FREMTID 

Uligheden og fattigdommen er voksende i Danmark. Forskellige reformer og 
besparelser har gennemhullet vores sociale sikkerhedsnet, og gjort, at flere mennesker 
oplever fattigdom. Dette kommer også til udtryk blandt børn og unge. Flere tusinde 
danske børn vokser i dag op i fattigdom. Dette har store konsekvenser for vores 
samfund, fordi en opvækst i fattigdom øger risikoen for at blive arbejdsløs, ikke at få 
en uddannelse og i sidste instans selv leve i fattigdom. For at imødekomme disse store 
sociale problemstillinger vil SFU i det kommende år sætte fokus på den voksende 
fattigdom blandt børn og unge. Fattigdom bør ikke forekomme i et rigt land som 
Danmark, og derfor vil vi også sætte fokus på hvordan vi mindsker 
børnefattigdommen, på en socialt ansvarlig måde. 

Motivation: Vi ser at 64.000 børn lever i fattigdom i Danmark i dag - børnefattigdom 
bør ikke forekomme i et så rigt land som Danmark. Det har store sociale konsekvenser 



for et barn at vokse op i fattigdom - det svækker mange ting, heriblandt deres 
selvværd og indlæringsevner. Det burde ikke være nødvendigt at skulle vælge mellem 
penicillin og frokost. Det er en socialistisk kernesag og sindssygt vigtigt for rigtig, 
rigtig mange mennesker. Vi skal ud og kæmpe for dem! 

Stiller: Anna Kjær (SFU Herlev) og Esther Hørby (SFU Århus) 

 

ÆF 6H 

INVESTER I VORES FÆLLES FREMTID! 

De seneste mange år er vores uddannelser blevet udsultet og beskåret langt udover 
hvad der kan forsvares. Det har resulteret i at erhvervsskoler ikke har råd til værktøj, 
at gymnasier fyrer flere lærere hvert år og at videregående uddannelser presser 
studerende hurtigere og hurtigere igennem. SFU vil kæmpe for at vende udviklingen 
og samle opbakning til massive investeringer i uddannelsessystemet. 

Kampen skal sætte fokus på lokale eksempler på nedskæringer og komme med 
konkrete politikforslag til hvor der kan investeres. 

Motivation: Uddannelse er et emne, hvor venstrefløjen i årtier har været i defensiven. 
Denne kamp sætter ikke fokus på at være imod nedskæringer, men at være for 
investeringer så vi kan sikre ordentlig kvalitet. Den er også oplagt som en potentiel 
skolestartskampagne, som giver mening når vi ikke længere er i opposition 

Stiller: Tom Weinreich (SFU Amager), Amalie Bruun Jensen (SFU Amager) Anna 
Ockelmann (SFU Nørrebro), Kasper Brink Mose (SFU Nørrebro)  

 

ÆF 6I 

DANMARK MED PLADS TIL ALLE 

Flygtninge og efterkommere af indvandrere eller flygtninge er uden tvivl et af de 
meste debatterede emner i Danmark i dag. I debatten tegner både højrefløjen, 
socialdemokratiet og meningsdannere et fjendebillede af muslimer og mennesker, der 
har rødder i muslimske lande. De råber på assimilation og udstødelse. Der vedtages 
løbende ny lovgivning, som hjemsendelsesydelse, tilknytningskrav, isolations-øer og 
hjemssendelseslejre. Både debatten og de politiske tiltag skaber et os-og-dem-
samfund, der baserer sig på frygt og fordomme. 

Det er på høje tid at SFU melder sig under de antiracistiske faner. Vi vil et andet 
samfund. Et samfund, hvor der er plads til alle - uanset hvor de, deres forældre eller 
bedsteforældre kommer fra. Uanset hvilken gud, hvis nogen, man tror på. Uanset 
hvem man er, skal man have de samme rettigheder og muligheder i samfundet. Vi skal 
tale positivt om en integration af flygtninge, hvor mennesker alle steder i samfundet, 
blander sig med hinanden. Vi vil tale imod assimilation. Men vi vil mere end det. Vi vil 



råbe højt, hver gang en ny lov skaber splid frem for samling. Vi vil vise vores 
kollektive alternativ, hvor vi ikke fokuserer på ophav eller hudfarve, men på at løse 
samfundsproblemer i fællesskab. Vi vil sige nej til racismen, hvor end vi ser den. Vi vil 
stå på den rigtige side af historien, og vi vil vise vores socialistiske kollektive 
alternativ. Et Danmark med plads til alle. 

Motivation: Ja ja, det her forslag har noget mere swung, men det vigtige er: Den her 
kamp forholder sig også til den strukturelle racisme, som mennesker, der ikke er 
flygtninge (fx efterkommere, familiesammenførte, indvandrer og alle andre 
racialiserede medborgere) oplever under DF’s dannebrog. Denne kamp tager både i 
sin kritik og i sine løsninger fat på både integration, racisme og strukturel 
forskelsbehandling. Jeg synes vi skal tænke større, når vi skal markerer os i debatten. 
Men fortsat med SFU’s konstruktive tilgang til debatten, hvor vi altid stiller 
alternativer, når vi siger nej. 

Stiller: Gitte Velling (SFU Frederiksberg), Mads Sørensen (SFU Århus)  

 

ÆF 6J 

TIL KAMP FOR UDSATTE UNGE 

Alt for mange udsatte unge tabes af samfundet, og sejler deres egen sø. Regeringen 
lader stå til, og heller ikke i kommunerne bliver udsatte unge taget alvorligt. 
Tværtimod rammes de unge af nedskæringer på kontanthjælp og generelle 
besparelser, fordi ingen råber op. Unge, som lider af hjemløshed, misbrug og udsættes 
for vold og overgreb, har brug for en hjælpende hånd. Hvis vi ikke rækker hånden ud, 
mister de unge friheden til at skabe et godt liv. SF Ungdom skal være dem, der råber 
højt. Vi har et ansvar for at få venstrefløjen til at tage udsatte unges situation 
alvorligt. Vi har brug for krisecentre for unge under 18. Ungdomsherbergerne skal 
ikke have halve års ventetider. Og misbrugere skal kunne få behandling 24/7 ved 
statsbetalte døgninstitutioner i de store byer. Derudover vil vi gøre op med 
kontanthjælpssystemets forskelsbehandling af unge under 30 og sikre samme 
kontanthjælpssats uanset alder. 

Motivation: Vi skal være svaret, når folk spørger: "HVEM kæmper for unge 
stofmisbrugere?", "Hvem kæmper for de unge hjemløse?", "Hvem tager de unge 
mennesker alvorligt, som har brug for hjælp fra krisecentre, men ikke kan få hjælp, 
fordi de endnu ikke er fyldt 18". NOGEN skal kæmpe for de unge misbrugere og de 
unge hjemløse - og alle udsatte unge, for de bliver simpelthen tabt af samfundet. - 
Ikke kun af kommunerne og staten, men også af de politiske partier. Lad os gå forrest! 

Stiller: Miriam Kræpping Mouritsen (SFU Amager), Sofia Bjørn (SFU Amager), Gitte 
Velling (SFU Frederiksberg), Lasse Thang Jørgensen (SFU Århus), Mads Kjærulff 
Sørensen (SFU Århus), Kristian Klostergaard Lyngsø (SFU Viborg), Kasper Venning 
Kristensen (SFU Viborg), Søren Nørgaard (SFU Vanløse-Brønshøj), Karoline Vind 



(SFU Nord-Vest), Anders Gerding Yde (SFU Århus), Emma Thorup Jacobsen (SFU 
Århus) 

 

ÆF 6K 

INTERNATIONAL SOLIDARITET 

Den socialistiske kamp er international. Derfor bør SF Ungdom, som socialistisk 
organisation, også være det. Vi skal huske, at den socialistiske kamp aldrig kan 
vindes, hvis ikke hele verden er med. Alt for mange steder i verden, ser vi, at 
befolkningsgrupper bliver undertrykt af regimer, bliver frarøvet menneskerettigheder 
og muligheden for at leve et godt liv. Vores kammerater i store dele af verden kæmper 
for retten til selvstændighed, demokrati og frihed - denne kamp skal vi, SFU, kæmpe 
med dem. Derfor skal SFU i det kommende år kæmpe for blandt andet en markant 
stærkere udviklingspolitik, tage imod markant flere kvoteflygtninge, end vi hidtil har 
gjort, samt støtte og gøre opmærksom på nogle af de bevægelser i verden, som har et 
godt socialistisk projekt og som vi kan identificere os med. Det kommende år skal 
SFU kæmpe for international solidaritet. Kapitalismen og undertrykkelsen er 
grænseoverskridende, det bør vores solidaritet og engagement også være!” 

Motivation: Vi i SFU bør også kigge ud over Danmarks grænser. Tit og ofte så ender 
vores kampe med at fokusere på danske eller europæiske forhold, men socialismen, 
ligesom kapitalisme og undertrykkelse, er international og derfor bør vi også fokusere 
på kampe i nogle af verdens brændpunkter. Denne kamp behøver ikke nødvendigvis 
at være en skolestartskampagne eller lign. men måske bare en måned, hvor SFU vil 
have fokus på de forskellige steder i verden, hvor folk kæmper for et friere og bedre 
liv.” 

Stiller(e): Mads Balslev Hansen( SFU Amager), Kasper Gubi Hald (SFU Amager) 

 

SAMLEDE FORSLAG TIL KAMPE 
A: INTEGRATION ER ET KOLLEKTIVT ANSVAR (oprindelig) 

B: EN ØKONOMI FOR FOLKET (oprindelig) 

C: MEDVIND PÅ CYKELSTIEN - MODVIND TIL OLIESVIN (oprindelig) 

D: ACCEPT AF LGBTQIA+-PERSONER 

E: DEMOKRATI PÅ ARBEJDSPLADSEN 

F: DEMOKRATI - AFVIKLING ELLER UDVIKLING? 

G: BØRNEFATTIGDOM UNDERGRAVER VORES FREMTID 

H: INVESTER I VORES FÆLLES FREMTID! 



I: ET DANMARK MED PLADS TIL ALLE 

J: TIL KAMP FOR UDSATTE UNGE 

K: INTERNATIONAL SOLIDARITET  

 

ÆF 7 

I linje 64 efter ” skabt politisk opmærksomhed.” indsættes: 

”Vi skal derfor ligeledes være modige og ikke være bange for at være kontroversielle.” 

Motivation: Vi skal ikke være bange for at komme til at sige noget vildt. Det skaber 
opmærksomhed. Under OK18 var "fuck Sophie Løhde"-skiltet et godt eksempel, om 
end det ikke var den helt store opmærksomhed det skabte alligevel. Men noget i den 
stil. Sådan som Debat-danmark har udviklet sig er man nødt til at være lidt 
kontroversiel for at få taletid og opmærksomhed, og selvom vi måske ikke bryder os 
om den retning det bevæger sig, så bliver vi af strategiske hensyn nødt til at følge 
med, hvis vi ikke skal blive fuldstændigt anonyme. Med alt det sagt skal vi selvfølgelig 
ikke være dumme - det behøver ikke komme til at kaste med lort eller begå hærværk, 
men et par gode, gammeldags kontroversielle udtalelser eller aktioner vil gavne og 
give os den opmærksomhed, vi fortjener. 

Stiller(e): Lucas Zukunft, (SFU Køge), Andreas Berendt Bæk, (SFU Køge), Christoffer 
Koch Andersen, (SFU Århus) 

 

ÆF 8 

I linje 67 efter ”og al kommunikation skal sparke ind denne fortælling.” Indsættes: 

” For at opnå dette skal der til alle kampagner lægges en plan for hvordan SFU’s 
folkevalgte inddrages i kampagnen gennem fx medlemsforslag i by- og regionsråd, 
særlige SoMe indsatser eller initiativer i lokalmedierne” 

Motivation: Vi skal lade vores folkevalgte SFU’ere indgå i vores kampagner, så vi 
gennem dem kan vise hvordan vi sikrer reel forandring, samtidig med at vi kan støtte 
vores kandidater mellem valg. Dette er en god måde at vise at SFU er et sted hvor man 
kan gøre en forskel, samtidig med at de folkevalgte typisk har en bredere adgang til 
medierne. 

Stiller(e): Ask Juncker Harsløf (SFU Amager), Mads Balslev (SFU Amager), Karoline 
Vind (SFU Nord-Vest) 

 

  



ÆF 9 

I linje 68 efter ”en langsigtet kommunikationsstrategi.” indsættes: 

”Desuden skal SFU deltage aktivt i den demokratiske dannelse af ungdommen. Dette 
betyder bl.a., at vi skal prioritere at deltage i debatarrangementer på 
uddannelsesstederne, herunder især på erhvervsskolerne som en del af Demokratiets 
Dag.” 

Motivation: Udbredelse af demokrati synes vi er en vigtig prioritering i forhold til 
SFUs formål. Desuden har vi haft rigtig stor succes med at deltage i demokratiets dag 
indtil videre. 

Stiller(e): Esther Elmegaard Bæk (SFU Frederiksberg), Jakob Christian Rafn (SFU 
Nørrebro), Matthias Ulberg Kristensen (SFU Aalborg) og Emilie Esmann Andersen 
(SFU Frederiksberg) 

 

ÆF 10 

I linje 75 efter ” aktive i partiet.” indsættes: 

”SFU skal også iværksætte en indsats for at gøre op med den aldersdiskrimination, 
der hyppigt foregår i SF mod unge medlemmer.” 

Motivation: Vi taber folk på det. Det er såre simpelt. Hvis et ungt medlem dukker op 
til et medlemsmøde eller en aktivitet i SF og straks oplever at blive nedgjort pga. sin 
alder, så holder det medlem ikke særligt længe. Man mister også motivationen og 
gejsten af det. Det er simpelthen uacceptabelt at den slags foregår - og det gør det - og 
derfor bør SFU gøre noget aktivt for at forsvare vores egne, så samarbejdet mellem SF 
og SFU kan blive harmonisk og præget af gensidig respekt. 

Stiller(e): Lucas Zukunft (SFU Køge), Andreas Berendt Bæk (SFU Køge) 

 

ÆF 11 

I linje 78 efter ” og feministisk retning.” indsættes: 

”Vi skal forholde os kritisk til SF, men altid have øje for, dels hvor vores kritik har 
størst effekt, og dels at undgå at skabe unødige interne konflikter.” 

Motivation: Vi skal altid være de ideologiske vogtere for vores moderparti - det er 
særligt vigtigt op til et valg, hvor vi står til at få en rød regering og SF står til at få 
mere indflydelse. Vi skal selvfølgelig altid kritisere med et formål, der fremmer den 
folkesocialistiske bevægelse og dennes virke. 

Stiller(e): Anna Kjær, SFU Herlev 



 

TEMA 2: ORGANISATORISKE PRIORITERINGER - 
INDFLYDELSE TIL ALLE MEDLEMMER, AUTONOME 
LOKALAFDELINGER, ET FEMINISTISK SFU (LINJE 
80-129) 

 

ÆF 12 

I linje 88 efter ” sparre med hinanden” indsættes: 

”Netværket skal styrke disktritsekretærenes stemme i ledelsen, og give mulighed for 
fællesmøder op til ledelsesmøder. Netværket vælger en sekretær, der indkalder 
møder”. 

Motivation: Netværk for dissekere er en fucking god ide. Men - vi har gjort det før, og 
for at sikre, at det kommer til at fungere godt, er det vigtigt at netværket ikke blot 
bliver et snakkeudvalg, men faktisk får en formel struktur. 

Stiller(e): Gitte Velling (SFU Frederiksberg), Mads Sørensen (SFU Århus), Jeppe Riis 
(SFU Aarhus) 

 

ÆF 13 - vedtaget ÆF 13 falder ÆF 12 

I linje 86-88 slettes: 

”Derfor skal der det kommende år oprettes et netværk mellem distriktssekretærer, 
hvor de har mulighed for at sparre med hinanden.” 

Motivation 1: Den nuværende formulering detailstyrer, at der skal oprettes et netværk 
uden at tage stilling til om distriktssekretærerne ønsker det. Ifølge vedtægternes §16 
stk 1 og 2 kan alle medlemmer oprette netværk, hvis de bliver godkendt af 
forretningsudvalget, så at fjerne formuleringen betyder IKKE at der ikke kan være et 
netværk, vi er bare ikke tvunget fra starten. 

Stiller(e) 1: Tom Weinreich (SFU Amager) Amalie Bruun jensen, (SFU Amager) 

Motivation 2: Vi har allerede netværket “Lokale Ledere”; som har samme formål. Vi 
styrker ikke distriktssekretærerne ved at lave et netværk mellem dem, som alligevel 
ikke bliver brugt, men derimod ved at give dem værktøjer og støtte fra LL, FU og 
SEK i deres lokale arbejde. 

Stiller(e) 2: Hannah Hjorth (SFU Amager), Kira Peter-Hansen (SFU Nørrebro) og 
Olina Svendsen (SFU Amager) 



 

ÆF 14 

I linje 88 efter ” sparre med hinanden.” indsættes: 

”Derudover skal lokalaktive have bedre indsigt i ledelsens arbejde og beslutninger. Vi 
skal sikre at de afdelinger og distrikter, der ikke altid er repræsenteret på 
ledelsesmøderne, stadig har mulighed for at vide, hvad der sker i ledelsen. Derfor er 
det ikke kun distriktssekretærernes, men hele landsledelsens ansvar, at ledelsens 
arbejde formidles ud til organisationen mellem landsledelsesmøderne, eksempelvis 
gennem nationale fora.” 

Motivation: Landsledelsens arbejde kan være svært at gennemskue hvis man ikke har 
nogen direkte tilknytning til ledelsen - især hvis man er aktiv i en afdeling eller 
distrikt, som ikke er repræsenteret i ledelsen. Ved at informere om ledelsens arbejde 
på nationale fora mellem møderne, sikrer vi at man som lokalaktiv har bedre indsigt i 
hvad der sker i ledelsen. 

Stiller(e): Nanna Kræmmer Hansen (SFU Sydfyn og Øerne), Sofus Malte Rønberg 
(SFU Herlev)  

 

ÆF 15 

Efter linje 94 indsættes et nyt afsnit: 

EN STRATEGISK, LANGSIGTET OG ØKONOMISK LANDSLEDELSE 

Hvis SFU skal blive venstrefløjens største ungdomsparti og en stærk organisation, 
kræver det, at vores landsledelse i højere grad tænker strategisk, langsigtet og 
økonomisk. 

Vi skal tænke mere strategisk og langsigtet i vores kommunikation, og overveje, 
hvordan vores penge bliver brugt mest effektivt i f.eks. kampagner. 

Derudover skal vi overveje, hvordan vores menneskelige ressourcer er bedst brugt på 
opgaverne i organisationen, samt hvordan man sikrer den mest effektive arbejdsdeling 
og brug af ressourcerne i samspillet mellem landsledelsen, forretningsudvalget og 
sekretariatet. 

Arbejdet med dette skal ske i samspil mellem landsledelsen og sekretariatet. 

Motivation: Vi har brug for, at tage et grundigt kig på vores organisation og overveje, 
hvor vi kan blive bedre, stærkere og større. 

Stiller(e): Kira Peter-Hansen (SFU Nørrebro) og Olina Svendsen (SFU Amager), 
Kasper Brink (SFU Nørrebro) 

 



ÆF 16a 

I linje 97 efter ” for organisationens udvikling.” indsættes: 

” og afsætter ressourcer til de enkelte udvalg.” 

Motivation: Det er vigtigt at vi prioritere udvalgenes arbejde, så de enkelte udvalg har 
best forudsætning for at opfylde den opgave udvalget er blevet stillet og man derfor 
ved hvad der forventes også økonomisk fra landsledelsens side. 

Stiller(e): Magnus Kronborg (SFU Aalborg) Lasse Hjorthøj (SFU Aalborg) 

 

ÆF 16b 

I linje 97 efter ” for organisationens udvikling.” indsættes: 

” Hvert udvalg får en fast sum penge, og der laves en supplerende pulje som udvalgene 
kan søge midler fra.” 

Motivation: For en bedre og mere klar prioritering af økonomien i udvalgene 

Stiller(e): Maja Haubenreisser (SFU Frederikshavn) Trine Horsens (SFU Aalborg) 

 

ÆF 16c 

Det oprindelige 

 

ÆF 17 - Vedtages ÆF 17, kan ÆF 16a inkorporeres  

I linje 96-97 slettes: 

“Derfor må organisationen det 
kommende år stærkt overveje hvilke 
udvalg, der er nødvendige for 
organisationens udvikling” 

Og erstattes af: 

“Derfor skal landsledelsen og 
forretningsudvalget reducere omfanget 
af udvalg, så en lignende situation ikke 
opstår.” 

Motivation: Den eksisterende tekst er meget vag og forpligter ikke nogen til at gøre 
noget ved problemet. Ændringsforslaget slår fast at landsledelsen og 
forretningsudvalget, som er de to myndigheder i SFU der nedsætter udvalg har et 
ansvar for at omfanget af udvalg skal reduceres i forhold til sidste år. På den måde er 
vi sikret at vi ikke igen ender at have mange flere udvalgsposter end vi har penge og 
frivillige til. 

Stiller(e): Søren Nørgaard (SFU Vanløse-Brønshøj) Ditte Graven (SFU Odense) 



 

ÆF 18  

I linje 97 efter ” for organisationens udvikling.” indsættes: 

“Særligt bør man overveje at nedprioritere politiske udvalg, der ikke har et klart 
kampagneformål.” 

Motivation: Det seneste år har vi alt for mange udvalg. Dette er kommet til udtryk ved 
at vi brugt alt for mange penge på udvalgsmøder, at der har været problemer med at 
få folk til at stille op, og ved at nogle udvalg ikke har nået særligt meget, fordi nogle 
sidder i mange udvalg. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved i det kommende år. 
Særligt synes mange af de politiske udvalg der har været nedsat i det forgangne år, at 
have været lidt overflødige. De har haft for uklart et fokus, og for få af dem har 
produceret noget SFU har kunne bruge til noget konkret. Derfor giver det mening at 
fokusere på at skære ned på disse. Dermed ikke sagt at folk der brænder meget for en 
sag, ikke må arbejde med det. Men dette kan gøres via netværk, som der også står. 

Stiller(e): Rasmus Gustafsson (SFU Århus), Esther Rørbæk SFU Århus, Jeppe Riis 
(SFU Aarhus), Christoffer Koch Andersen (SFU Århus), Seda Kekec (SFU Århus) 

 

ÆF 19 

I linje 100 efter "på Facebook, styrkes." Indsættes: 

“For at gøre dette, skal der det kommende år vælges en tovholder for hvert netværk. 
Tovholderens opgave bliver at sikre aktivitet på netværkene.” 

Motivation: Når vi nu skærer på vores udvalg, er det vigtigt at der bliver mulighed for 
at vores netværk fungerer godt, som et forum for at diskutere politiske emner. Derfor 
giver det mening at hvert udvalg får en tovholder, der har til opgave at sikre at 
netværkene fungerer godt, og at der bliver slået noget op en gang imellem. Det 
behøver ikke at være nogen stor opgave. Det er bare for at sikre at der er en der har 
ansvaret for at udvalgene fungerer. Det er måske et lidt for detail forslag, men synes 
det giver mening. 

Stiller(e): Rasmus Gustafsson (SFU Århus), Jeppe Riis (SFU Aarhus) 

 

  



ÆF 20a  - vedtages ÆF 20a, så inkorporeres ÆF 18 og ÆF 19 

I linje 97-102 slettes: 

“Det er dog vigtigt, at alle SFU'ere får 
mulighed for at beskæftige sig med den 
del af SFU's politik, de finder mest 
interessant. Derfor skal vores politiske 
netværk, der de seneste år mest har 
fungeret som debatgrupper på 
Facebook, styrkes. Desuden skal 
eventuelle politiske udvalg have et klart 
formål samt inkludere medlemmer, der 
ikke sidder i det pågældende udvalg.” 

Og erstattes af: 

“Vi skal gentænke SFU’s 
udvalgsstruktur. Vi skal afprøve nye 
måder at sammensætte udvalg på f.eks. 
ved, at deres arbejde løber i en kortere 
periode eller udvalgenes arbejdsopgaver 
tydeligere afgrænses. Derudover skal 
der arbejdes med, hvordan man styrke 
SFU’s politiske netværk.” 

Motivation: De seneste par år har vi set, at mange udvalg, særligt de politiske, ikke 
har fungeret godt og at flere udvalg sidst på året har ligget brak. Derfor er det vigtigt, 
at vi gentænker vores udvalgsstruktur. Et udvalg med et politisk bidrag kan fx være 
en kampagnegruppe, skrivegruppe til et papir eller en gruppe, der nedsættes til at lave 
oplæg eller undersøge et emne. Disse grupper skal i højere grad være tidsbegrænsede, 
så fokus bliver klarere. På samme måde skal de organisatoriske udvalg have tydelige 
opgaver med et klart stykke arbejde foran sig. Det er desuden væsentligt, at vi lægger 
en mere tydelig strategi for de politiske netværk, så de kan udfylde det rum, hvor 
SFU’ere gerne vil diskutere den politik, som optager dem. 

Stiller(e): Emma Sjørvad (SFU Nord-Vest), Ida Christensen (SFU Amager), Sofie 
Lippert (SFU Århus) 

 

ÆF 20b - vedtages ÆF 20b, falder ÆF 18 og ÆF 19 

I linje 97-102 slettes: 

”Det er dog vigtigt, at alle SFU’ere får mulighed for at beskæftige sig med den del af 
SFU’s politik, de finder mest interessant. Derfor skal de politiske netværk, som de 
seneste år mest har fungeret som debatgrupper på Facebook styrkes. Desuden skal 
politiske udvalg have et klart formål, samt inkludere medlemmer, der ikke sidder i det 
pågældende udvalg” 

Motivation: Det er modstridende med forrige afsnit. Vi nævner, at vi skal revurdere 
vores måde at lave udvalg på, fordi vi har strukturelle udfordringer. Så er det 
mærkeligt i samme omgang at lægge 2 ret hårde bånd på Landsledelsen i arbejdet 
med udvalg. Det er ikke nødvendigvis klogt at prioritere sine kræfter og ressourcer på, 
at alle de politiske netværk, der sidste år har fungeret som debatgrupper, skal styrkes. 
Måske skal debatgrupperne, netværk eller udvalg tænkes helt om? 



Derudover er sidste del af sætningen om at inkludere medlemmer uden for udvalget 
noget, der kan opfattes på mange forskellige måder. Det, mener vi, er 
uhensigtsmæssige. 

Lad os lave en helhedsvurdering af vores udvalg. 

Stiller(e): Hannah Hjorth (SFU Amager), Kira Peter-Hansen (SFU Nørrebro) og Olina 
Svendsen (SFU Amager) 

 

ÆF 20c 

Det oprindelige 

 

ÆF 21 

I linje 102 efter ”i det pågældende udvalg.” indsættes: 

”Det er vigtigt, at vi i SFU løbende tilpasser vores organisation den virkelighed, som 
vi står i. Derfor skal vi i det kommende år se på, hvordan opgaver i SFU løses bedst og 
lægge flere opgaver ud på frivillige hænder. I den forbindelse skal vi overveje 
sekretariatets størrelse og opgavefordelingen i organisationen generelt.” 

Motivation: Da SFU havde 3000 medlemmer, havde vi samme størrelse sekretariat, 
som vi har i dag. Vi vil selvfølgelig rigtig gerne have 3000 medlemmer igen, men som 
situationen er lige nu, så giver det mening, at flere opgaver varetages af frivillige i 
stedet for at de varetages på sekretariatet. 

Stiller(e): Emma Sjørvad (SFU Nord-Vest), Ida Christensen (SFU Amager), Sofie 
Lippert (SFU Århus) 

 

ÆF 22 

I linje 102 efter ” det pågældende udvalg” indsættes: 

”Vi bør derudover erfaringsudveksle med andre ungdomspartier eller organisationer 
der ligner vores om, hvordan de bruger deres politiske - og organisatoriske udvalg.” 

Motivation: De andre ungdomspartier har ofte en meget anderledes måde at drive 
organisation på - vi kan helt sikkert lære noget om, hvordan de bruger deres udvalg 
for at få vores til at fungere mere optimalt. 

Stiller(e): Anna Kjær, SFU Herlev 

 

  



ÆF 23 

I linje 110-112 slettes: 

”Kampagneudvalgene skal kunne hjælpe lokalafdelingerne med at føre kampagne, 
mens sekretariatet skal stå til rådighed ift. det organisatoriske arbejde.” 

Motivation: Det er tvetydigt, hvordan man skal forstå sætningen om kampagner. Må 
sekretariatet ikke hjælpe med at føre kampagner? Og hvad er organisatorisk arbejde? 

Stiller(e): Hannah Hjorth (SFU Amager) 

 

ÆF 24 - vedtages ÆF 24 falder ÆF 23 

I linje 104-112 slettes: 

”AUTONOME LOKALAFDELINGER MED NATIONAL STØTTE 

SFU’s lokalafdelinger har alle dage været autonome, og hverken landsmødet, 
landsledelsen eller daglig ledelse kan derfor bestemme over den enkelte lokalafdeling. 
Det er dog vigtigt, at landsorganisationen tilbyder afdelingerne den støtte, de har brug 
for. Det drejer sig både om støtte til kampagner og til det organisatoriske. Denne 
støtte skal både sekretariatet og de af landsledelsen nedsatte udvalg stå for. 
Kampagneudvalg skal kunne hjælpe lokalafdelinger med at føre kampagne, mens 
sekretariatet skal stå til rådighed ift. det organisatoriske arbejde.” 

Motivation: Lokalafdelingerne er autonome og det har de altid været. Sådan er det på 
papiret, og sådan er det heldigvis også i praksis. Vi mener dog, at det her afsnit 
opretholder en diskurs om, at sekretariatet og landsledelsen er sådan nogle onde 
typer, der kommer og tvinger kampagner ned over hovedet på lokalafdelinger. Den 
analyse, mener vi, er både forkert og skadelig, og vi ønsker derfor at slette afsnittet. 

Samtidig er det tvetydigt, hvordan man skal forstå sætningen om kampagner. Må 
sekretariatet ikke hjælpe med at føre kampagner? Og hvad er organisatorisk arbejde? 

Stiller(e): Kira Peter-Hansen (SFU Nørrebro) og Olina Svendsen (SFU Amager) 

 

ÆF 25a 

I linje 124 slettes ”alle” i sætningen “Derudover skal vi i det kommende år arbejde 
videre med feministiske formøder til alle vores nationale arrangementer.” 

Motivation: Der kan være nationale arrangementer, hvor det ikke giver mening at 
have feministiske formøder. Det her giver mere fleksibilitet til LL og skolingsudvalget 
i arbejdet med feministiske formøder. 



Derudover er der også stadig uenighed om, hvad feministiske formøder er. Er 
gruppedebatter på LM f.eks. feministiske formøder, eller bare formøder? Og hvis de 
kun er formøder, skal vi så have både formøder og feministiske formøder? ;-) 

Stiller(e): Hannah Hjorth (SFU Amager), Kira Peter-Hansen (SFU Nørrebro) og Olina 
Svendsen (SFU Amager) 

 

ÆF 25b 

I linje 123-125 slettes: 

“Derudover skal vi i det kommende år 
arbejde videre med feministiske 
formøder til alle vores nationale 
arrangementer.” 

Og erstattes af: 

“Derudover skal vi i det kommende år 
arbejde videre med feministiske 
formøder til alle vores nationale 
arrangementer – undtagen landsmødet.” 

Motivation: Dette forslag er grundet at landsmødet allerede har et ekstremt proppet 
program 

Stiller(e): Maja Haubenreisser (SFU Frederikshavn), Trine Horsens (SFU Aalborg) 

 

ÆF 25c 

Det oprindelige 

 

ÆF 26 

I linje 125 efter ” vores nationale arrangementer.” indsættes: 

”Formøderne skal være korte og fokuserede, så de fastholder deres relevans uden at 
føles som tvang.” 

Motivation: De formøder, vi har holdt indtil videre, har nogle gange virket alt for 
lange. Det gør, at man kommer til at kede sig og tænke mere over, hvad man skal 
bagefter, end fokusere på hvad der sker nu. Det gør også, at man fjerner fokus fra de 
vigtigste ting. 

Stiller(e): Hannah Olivia Jorsal (SFU Amager) og Esther Grunbaum (SFU Østerbro) 

 

  



ÆF 27 

I linje 125 efter ” vores nationale arrangementer” indsættes: 

” Disse skal ikke være opdelt på baggrund af køn men på baggrund af andre faktorer, 
som eksempelvis hvor længe, man har været aktiv.” 

Motivation: Hvis man kønsopdeler formøderne, så bidrager man til at opretholde de 
kønsopfattelser og kønsstereotyper, som befinder sig i samfundet. Disse forsøger vi jo i 
SFU netop at nedbryde. 

Formålet med formøderne er, at man får mulighed for at snakke med andre, der er i 
samme situation som en selv, i et trygt rum, om hvordan man får et godt træf eller 
møde. Dette synes vi i højere grad, at man opnår, ved at opdele på baggrund af 
eksempelvis hvor længe man har været aktiv, end ved at opdele på baggrund af køn. 

Stiller(e): Maja Lundgaard Ryaa (SFU Amager), Kamma Ofelia Strøm (SFU Amager), 
Safran Saunte Madsen (SFU Nørrebro), Mads Balslev (SFU Amager) og Emma Helene 
Hansen(SFU Herlev-Ballerup) 

 

ÆF 28 

I linje 125 efter ” vores nationale arrangementer.” indsættes: 

”Der skal dog være mere variation i de feministiske formøder, så vi kan udvikle vores 
feministiske praksis endnu mere.” 

Motivation: Det er vigtigt at vi ikke kommer ind i kassetækning når vi laver 
feministiske formøder, der kan i stedet for arbejdes med forskellige temaer og/eller 
opdelinger der udvider vores feministiske praksis. 

Stiller(e): Lasse Hjorthøj (SFU Aalborg) 

 Motivation 2: Dette er for at kreere variation i formøderne, så du får noget ud af dem 
om du aldrig har været til et formøde eller været til 10 

Stiller(e) 2: Maja Haubenreisser (SFU Frederikshavn), Trine Horsens (SFU Aalborg) 

 

ÆF 29 

I linje 126 efter ” fysisk handicap osv.” indsættes: 

”I SFU diskuteres der ofte tunge politiske emner. I den forbindelse skal vi fokusere 
på, at alles holdning bliver respekteret, selvom de f.eks. er yngre end en selv, har et 
andet køn, eller en anden uddannelse.” 

Motivation: I SFU er vi alle lige meget værd, på tværs af alder, køn, uddannelse osv. 
Men som f.eks. ungt medlem, og især som ung kvinde, oplever man desværre ofte, at 



ældre medlemmer ikke tager ens holdning seriøst, eller at de forhånd antager, at man 
ikke har ligeså godt styr på politik. Det kunne vi godt tænke os at sætte fokus på, så 
alle kan føle sig trygge til at udtale sig, og at de føler sig hørt og respekteret. 

Stiller(e): Hannah Olivia Jorsal (SFU Amager), Esther Grunbaum (SFU Østerbro) og 
Emilie Esmann Andersen (SFU Frederiksberg) 

 

ÆF 30 

I linje 129 efter ” viden og praksis.” indsættes: 

”Krænkende adfærd kan dog aldrig accepteres i SFU.” 

Motivation: Vi ved godt at det nærmest er en selvfølge, når vi er et feministisk 
ungdomsparti, men jeg vil alligevel gerne have det skrevet ned sort på hvidt, især nu 
hvor medierne er super opmærksomme på ungdomspartierne grundet de kendte 
krænkelsessager i andre ungdomspartier. Den slags må naturligvis aldrig nogensinde 
ske i SFU, og det skal være så klart og tydeligt at det aldrig kan misforstås, glemmes 
eller ses bort fra. Hellere sige det en gang for meget end en gang for lidt. 

Stiller(e): Lucas Zukunft, (SFU Køge), Joakim Lindahl, (SFU Køge), Andreas Berendt 
Bæk, (SFU Køge), David Raun Senderovitz, (SFU Køge), Sofie Carlø, (SFU Køge), 
Christoffer Koch Andersen, (SFU Århus) 

 

ÆF 31 

I linje 129 efter ”viden og praksis.” indsættes: 

”Landsledelsen pålægges at skrive et LGBTQIA+ papir, så vi har noget officiel politik 
på området, vi kan dele med resten af den feministiske bevægelse.” 

Motivation: Det er ekstremt vigtigt at have en officiel LGBTQIA+ politik. Især når vi 
deltager i begivenheder som Pride, hvor vi ofte er blevet kritiseret for ikke at have én 
såvel som at vi kun taler LGBTQIA+ politik og solidaritet op til og under Pride. Ved at 
få en officiel politik på området, kan vi skabe stærkere bånd med LGBT Danmark og 
andre feministiske organisationer og i fremtiden lave nogle mega fede kampagner, der 
bygger på dén politik. 

Stiller(e): Amalie Bruun Jensen (SFU Amager) 

 

  



ÆF 32 

Efter linje 129 indsættes: 

”I forlængelse af den feministiske skoling skal SFU ligeledes have særligt fokus på 
skoling i LGBTQIA+-kamp. Det er centralt at SFU bliver et sted hvor man ikke 
antager folks kønsidentitet eller seksualitet, og hvor der er plads til at udtrykke disse i 
trygge rammer. SFU skal i det kommende år lægge vægt på skoling i begreber 
relateret til LGBTQIA+ for at sikre at ingen, bevidst eller ubevidst, kommer til at 
overskride andres grænser.” 

Motivation: SFU er en fantastisk feministisk organisation, og der er ikke mange 
problemer at spore ift. praksis. Dog hænder det stadig, desværre, ofte at folk kommer 
til fejlagtigt at antage ting om hinanden, eller sige ting, der er ubehagelige for 
LGBTQIA+-personer. Selvom det ikke er tilsigtet, så er det stadig med til at skabe et 
utrygt rum for LGBTQIA+-personer, og det hænder desværre stadig at folk skal tage 
deres identitet i forsvar. Det burde aldrig være den enkeltes ansvar, og især ikke fordi 
mange stadig ikke er enten afklarede med deres identitet eller trygge i den, og derfor 
bør organisationen påtage sig ansvaret for at skole alle specifikt i dette, så SFU kan 
blive et fuldstændig trygt rum for alle. Vi er så tæt på at være der allerede, så der skal 
virkelig ikke meget til. 

Stiller(e): Lucas Zukunft, (SFU Køge), Andreas Berendt Bæk, (SFU Køge), Christoffer 
Koch Andersen, (SFU Århus) 

 

  



TEMA 3: ORGANISATORISKE PRIORITERINGER - 
HVERVNING OG AKTIVERING, SAMARBEJDE MED 
BEVÆGELSERNE, TIL KAMP FOR ET RØDT, GRØNT 
OG FEMINISTISK EUROPA, ET NYT SYN PÅ SKOLING 
(LINJE 130-172) 

 

ÆF 33a 

I linje 134 efter "bl.a. arrangeres nationale" indsættes: 

"og hjælpes med lokale" 

Motivation:  Nationale intromøder vil have en tendens til at foregå i større byer som 
København eller Århus. Hvis vi vil sprede SFU ud i hele landet, bør der også lægges et 
fokus på lokale intromøder, måske endda steder hvor der endnu ikke er SFU-
afdelinger. 

Stiller(e): Jeppe Riis (SFU Aarhus) 

 

ÆF 33b 

I linje 133-136 slettes: 

“I arbejdet med dette skal der bl.a. 
arrangeres nationale intromøder, så nye 
eller interesserede medlemmer altid har 
mulighed for at komme til et 
introarrangement nær dem og lære 
mere om SFU.” 

Og erstattes af: 

“I arbejdet med dette skal 
landsorganisationen hjælpe med at 
arrangere og afholde lokale intromøder, 
så nye eller interesserede medlemmer 
altid har mulighed for at komme til et 
introarrangement nær dem og lære mere 
om SFU.” 

 Motivation: I forhold til at aktivere nye medlemmer, er mødet med lokalafdelingen 
det vigtigste. Det skaber også et SFU udgjort af stærke lokalafdelinger. I det 
kommende år skal der prioriteres i SFU’s aktiviteter og derfor er pengene bedst brugt 
ved at sikre solid national skoling på nationale træf, sommerlejr, landsmøde, osv. og 
bruge intromøderne til at skabe lokal tilknytning. 

Stiller(e): Emma Sjørvad (SFU Nord-Vest), Ida Christensen (SFU Amager), Sofie 
Lippert (SFU Århus) 

 

  



ÆF 33c 

I linje 133-136 slettes: 

” I arbejdet med dette skal der bl.a. arrangeres nationale intromøder, så nye eller 
interesserede medlemmer altid har mulighed for at komme til et introarrangement 
nær dem og lære mere om SFU.” 

Motivation: På de nationale intromøder samler man mange mennesker fra et 
geografisk spredt område hvor der ikke nødvendigvis er aktivitet lokalt, og det bliver 
ikke nødvendigvis lettere at blive aktiv, hvis man er den eneste fra det pågældende 
område. Derfor ville det være bedre at bruge kræfterne på at lave lokale intromøder, 
så aktiviteten kan blive vedligeholdt på lokalt basis. 

Stiller(e): Hannah Hjorth (SFU Amager), Olina Svendsen (SFU Amager), Kasper 
Brink (SFU Nørrebro) 

 

ÆF 33d 

Det oprindelige 

 

ÆF 34 

I linje 136 efter ” "lære mere om SFU." Indsættes: 

"Samtidig skal der lægges et fokus på at hverve og aktivere medlemmer i 
udkantsområder, hvor der er lav eller ikke-eksisterende SFU-aktivitet." 

Motivation: Når SFU-afdelinger i mindre lokalområder har lav aktivitet skader det 
gejsten, og kan ende med at dræbe en afdeling. Hvis der ikke er SFU-aktivitet, bliver 
det så meget desto sværere at hverve folk, hvis der ikke bliver lagt et fokus. Lav eller 
ikke-eksisterende SFU-aktivitet er selvforstærkende, og det er vigtigt at vi fokuserer 
på at opstarte og hjælpe mindre afdelinger. 

Stiller(e): Jeppe Riis (SFU Aarhus) 

 

  



ÆF 35 

I linje 138-139 slettes: 

“Derfor skal distriktssekretærerne 
skoles og deltage i udviklingen af 
distrikterne.” 

Og erstattes af: 

“Derfor skal distriktssekretærerne 
skoles. Det skal ikke ske på 
selvstændige arrangementer for 
distriktssekretærerne, skolingen skal 
derimod indtænkes i lokale ledere, 
udvidet lederuddannelse og den øvrige 
skoling, så man sikrer at både 
distriktssekretærerne og andre 
medlemmer får mulighed for at bidrage 
til god udvikling i distrikterne.” 

Motivation: Sekterisk skoling er dyrt, og i en organisation hvor udskiftningen på 
tillidsposter er stor, giver det mening at sikre at skoling i at styrke distrikterne tænkes 
ind i skolingen generelt. På den måde kan medlemmer, der ikke er distriktssekretær, 
men måske kunne tænke sig til blive det tage del i skolingen, og man breder den ud til 
alle, der gerne vil give en hånd med i arbejdet med at sikre god udvikling i 
distrikterne. 

Stiller(e): Gitte Velling (SFU Frederiksberg), Mads Sørensen (SFU Århus) Kasper 
Brink Mose (SFU Nørrebro) 

 

ÆF 36 

I linje 139 efter ”udviklingen af distrikter.” indsættes: 

”Til arbejdet med førnævnte og generel hvervning og aktivering nedsættes der et 
udvalg af Landsledelsen.” 

Motivation: Ovenpå en kontingentindsats, der har budt på en del færre betalende 
medlemmer end for to år siden, er det sindssygt vigtigt, at vi får hvervet flere til 
kampen for en rød og grøn verden. Hvervning skal være en kæmpe prioritet det 
kommende år - og der ligger en massiv opgave i både at aktivere passive medlemmer 
samt at hverve nye. Derfor skal der være et specifikt udvalg, der hjælper med at løfte 
denne opgave, så den ikke falder mellem to stole. 

Stiller(e): Anna Kjær (SFU Herlev), Esther Hørby (SFU Århus) 

 

  



ÆF 37 

I linje 139 efter ”udviklingen af distrikter.” indsættes: 

”I det kommende år skal SFU’s medlemsblad Aktivisten igen udgives som en del af 
kontakten til de passive medlemmer, og for at styrke SFU’s kommunikation generelt.” 

Motivation: Aktivisten er ikke blevet udgivet det seneste års tid, og det er ærgerligt, 
for et medlemsblad kan i høj grad være med til at bevidstgøre, fastholde og inspirere 
passive medlemmer. Derudover så kan det også styrke SFU både internt og eksternt 
som organisation. 

Stiller(e): Emma Sjørvad (SFU Nord-Vest), Ida Christensen (SFU Amager), Sofie 
Lippert (SFU Århus) 

 

ÆF 38 

I linje 150-151 slettes: 

“Dette gælder bl.a. solidaritets-, 
LGBT+-, samt den grønne bevægelse.” 

Og erstattes af: 

“Dette gælder blandt andet LGBT+ 
bevægelsen og den grønne bevægelse.” 

 Motivation: Forslaget tager solidaritetsbevægelsen ud således at landsledelsen ikke 
længere er forpligtet på at styrke samarbejdet med solidaritetsbevægelsen. For dem 
der er i tvivl bruges “solidaritetsbevægelsen” om organisationer,grupper og lignende 
som fokuserer på internationalt samarbejde mod global uretfærdighed. Dette forslag 
er stillet fordi samarbejde med solidaritetsbevægelsen er meget ressourcekrævende i 
forhold til hvad vi som organisation får ud af det. Solidaritetsarbejdet kræver tit 
udlandsture, hvilket koster i rejseudgifter og kræver meget tid af vores frivillige og 
ansatte. Gevinsten er typisk begrænset til at de involverede personer kan holde oplæg, 
der nok er interessante men ikke giver mange værktøjer. Samtidig får vi hverken 
medlemmer,økonomiske ressourcer,adgang til beslutningstagere, eksponering, politisk 
legitimitet eller noget andet ud af dette arbejde. Derfor bør vi ikke forpligte 
landsledelsen på at styrke det arbejde, der allerede foregår. De kræfter kan bruges 
bedre på andre ting. 

Stiller(e): Søren Nørgaard (SFU Vanløse-Brønshøj) 

 

  



ÆF 39 - vedtages ÆF 39 falder ÆF 38 

I linje 150-151 slettes: 

“Dette gælder bl.a. Solidaritets, 
LGBT+-, samt den grønne bevægelse.” 

Og erstattes af: 

“Dette gælder særligt de bevægelser, 
der er relevante i forhold til de valgte 
politiske og organisatoriske 
prioriteringer” 

Motivation: I stedet for at opremse eksempler på hvilke bevægelser SFU blandt andet 
bør samarbejde med, (udover elev og studenterbevægelsen) giver dette forslag en klar 
linje ift hvor vi prioriterer vores kræfter. Vi skal prioritere at få godt samarbejde med 
de bevægelser, der ligger i forlængelse af vores politiske kampe og strategiske 
prioriteringer. Det giver fx ikke så meget mening, at samarbejde den grønne 
bevægelse, hvis vi mod al forventning dropper at have en grøn profil i år. 

Stiller(e): Gitte Velling (SFU Frederiksberg), Miriam Kræpping Mouritsen (SFU 
Amager), Sofia Bjørn (SFU Amager), Mads Sørensen (SFU Århus), Jeppe Riis (SFU 
Aarhus) 

 

ÆF 40 

I linje 151 efter ” samt den grønne bevægelse.” indsættes: 

” Vi skal samtidig undersøge mulighederne for, at SFU kan være en del af en ung, 
europæisk bevægelse eller organisation. SFU skal spille sig ind i den politiske 
kampplads, og forsøge at præge Europa gennem tværnationalt samarbejde. Kampen 
for solidaritet, feminisme og en grøn fremtid skal også kæmpes i Europa.” 

Motivation: Kapitalen er international, og derfor skal socialismen og samarbejdet også 
være det. SFU hører til som en stærk stemme i den europæiske bevægelse for 
solidaritet, feminisme og en grøn fremtid. 

Vi kan få utrolig stor indflydelse i de europæiske bevægelser og partier, og det er 
herigennem, at SFU kan få direkte indflydelse på parlamentsgruppernes politik. 

Ændringsforslaget tager ikke stilling til, hvilken europæisk partiorganisation eller 
bevægelse, som SFU skal være en del af, men er derimod et principielt forslag om, at 
SFU skal undersøge muligheden for samarbejdspartnere i Europa for at søge 
indflydelse på europapolitikken. 

Stiller(e): Kira Peter-Hansen (SFU Nørrebro), Tom Weinreich (SFU Amager), Rasmus 
Gustafsson (SFU Aarhus), Mads Balslev (SFU Amager), Lucas Zukunft (SFU Køge) 

 

  



ÆF 41a 

I linje 152-153 slettes: 

“ 

SFU vil bla. Prioritere at være aktiv i 
den nystiftede Generation Grøn, der er 
opstået i forlængelse af den 
klimakampagne vi lavede i 2018” 

Og erstattes af: 

“ 

SFU vil prioritere at være aktiv i brede 
nationale eller internationale 
bevægelser, der er til stede flere steder i 
landet, og som samler på tværs af 
partipolitiske standpunkter. SFU vil 
som altid opfordre ethvert medlem til at 
gå ind i de bevægelser, der passer til 
deres interesser og ønsker herunder fx 
Generation Grøn, som er opstået i 
forlængelse af vores klimakampagne i 
2018.” 

 Motivation: SFU skal ikke prioriterer specifikt at være aktive som organisation i 
Generation Grøn. Det står selvfølgelig et hvert medlem af SFU frit for at gå ind i 
Generation Grøn. Men vi skal som organisation i stedet prioritere samarbejde med 
større bevægelser, som også giver medlemmer i Fredericia eller Aalborg mulighed for 
være med, uden at de skal bygge det hele op fra bunden. SFU skal prioritere 
bevægelser, som vi ikke selv har startet, og hvor vi kan være med sammen på tværs af 
venstrefløjen. 

Stiller(e): Gitte Velling(SFU Frederiksberg), Miriam Kræpping Mouritsen (SFU 
Amager), Mads Sørensen (SFU Århus), Jeppe Riis (SFU Aarhus) 

 

ÆF 41b 

I linje 152-153 slettes: 

” SFU vil bl.a. prioritere at være aktiv i den nystiftede organisation Generation Grøn, 
der er opstået i forlængelse af den klimakampagne, vi lavede i 2018.” 

Motivation: Jeg synes ikke det er en god ide at inkludere Generation Grøn i vores 
bevægelsesstrategi. Det skyldes at Generation Grøn ikke er nogen bevægelse, men 
derimod en SF/SFU drevet paraplyorganisation eller netværk for at føre klimakamp. 
Vores principprogram skriver at vi skal arbejde med interesseorganisationer og 
folkelige bevægelser og at vi skal arbejde i respekt for deres organisation. Generation 
Grøn er ikke og kan ikke blive nogle af disse, Generation Grøn er et partiorgan. Lige 
så vel som vi ikke har SF-elevbevægelse eller SF-fagbevægelse skal vi ikke have en 
SF-klimabevægelse. 

Stiller(e): Søren Nørgaard (SFU Vanløse-Brønshøj) 



 

ÆF 41c 

Det oprindelige 

 

ÆF 42 

Efter linje 162 indsættes et nyt afsnit: 

” TIL KAMP FOR EN NY REGERING OG NY RETNING 

Inden for få måneder skal Danmark til folketingsvalg. Efter 4 år med 
uddannelsesbesparelser, umenneskelig flygtningepolitik og en fremtidsfjendsk 
klimapolitik har vi muligheden for at rette op på udviklingen. Denne chance vi er nødt 
til at gribe, når folketingsvalget udskrives må vi som organisation være parat til at 
smide hvad vi har i hænderne og kæmpe for et stærkt SF og SFU i folketinget, der 
kan trække Danmark i en rød,grøn og feministisk retning.” 

Motivation: Der står ikke noget om folketingsvalg i arbejdsprogrammet 

Stiller(e): Søren Nørgaard (SFU Vanløse-Brønshøj), Ditte Graven (SFU Odense) 

Kontakt 

 

ÆF 43 

I linje 165 slettes: 

“Det kommende år skal vi afholde to 
træf.” 

Og erstattes af: 

“ Det kommende år skal vi afholde 
mindst et træf.” 

Motivation: Det kommende år skal SFU spare penge, derfor vil vi gerne åbne op for at 
man kan spare på træf, men samtidig sikre der mindst bliver afholdt 1. 

Stiller(e): Hannah Olivia Jorsal (SFU Amager), Esther Grunbaum (SFU Østerbro) og 
Emilie Esmann Andersen (SFU Frederiksberg) 

 

  



ÆF 44 - Vedtages ÆF 44 inkorporeres ÆF 43 

I linje 163-165 slettes: 

“ET NYT SYN PÅ SKOLING 

I det kommende år skal SFU gentænke 
vores idéer om skoling. Det kommende 
år skal vi afholde to træf. På dem skal 
vi skole mere bredt og lærerigt.” 

Og erstattes af: 

“SKOLING I SFU 

SFU skal fortsat have stærk og god 
skoling gennem bl.a. træf, politisk 
sommerlejr og lokal skoling. Skoling er 
noget af det vigtigste vi har i SFU, og 
den skal være både lokal og national, 
bred og lærerig, så alle medlemmer har 
mulighed for at lære en masse af at 
være SFU’ere.” 

Motivation: Landsledelsen skal lave et budget med færre penge end de er vant til. 
Derfor skal vi give dem rum til at prioritere. Det her forslag siger ikke nødvendigvis, 
at vi kun skal afholde ét træf, men det er nødvendigt at give muligheden for det. Det 
er dog vigtigt, at vi uanset hvad prioriterer skoling højt, og derfor understreges det i 
ændringsforslaget, at der stadig skoles både lokalt og nationalt. 

Stiller(e): Emma Sjørvad (SFU Nord-Vest), Ida Christensen (SFU Amager), Sofie 
Lippert (SFU Århus) 

 

ÆF 45 

I linje 165-166 slettes: 

“ Der indlægges en læringsblok på 
politisk sommerlejr, så de mange 
nyvalgte lokale ledere fra foråret ikke 
skal vente helt til oktobertræf.” 

Og erstattes af: 

“Der skal være læringstilbud på 
politisk sommerlejr, så de mange 
nyvalgte lokale ledere fra foråret ikke 
skal vente helt til oktobertræf.” 

  

Motivation: En læringsblok virker til at være et tidspunkt hvor der kun er oplæg 
omkring lokale ledere og derfor er læringstilbud mere fleksibelt. 

Stiller(e): Magnus Kronborg (SFU Aalborg) 

 

  



ÆF 46 

I linje 167 slettes: 

“oktobertræf” 

Og erstattes af: 

“efterårstræf” 

  

Motivation 1: Vi skal ikke allerede nu lægge os fast på om træf ligger i oktober eller 
november. Det afhænger af hvad der passer med kalenderen. 

Stiller(e) 1: Emma Sjørvad (SFU Nord-Vest), Ida Christensen (SFU Amager), Sofie 
Lippert (SFU Århus) 

Motivation 2: Der kan være år, hvor det giver bedre mening at holde november- eller 
septembertræf. 

Stiller(e) 2: Hannah Hjorth (SFU Amager), Kira Peter-Hansen (SFU Nørrebro) og 
Olina Svendsen (SFU Amager), Kasper Brink (SFU Nørrebro) 

 

ÆF 47 

I linje 168-169 slettes: 

“Det kan eksempelvis ske gennem 
Udvidet Leder-uddannelsen og 
debattør-bootcamps” 

Og erstattes af: 

“Det skal blandt andet ske gennem 
Udvidet Leder-uddannelsen og evt. 
debattør-bootcamps” 

 Motivation: Udvidet leder er et fantastisk tiltag, der giver nye ledere nogle værktøjer 
til at køre deres afdeling eller distrikt. Det er nogle ting, vi synes, alle med ansvar i 
SFU skal igennem. Vi synes, det skal prioriteres det kommende år. Som det står nu, er 
det op til landsledelsen at vælge, om vi skal holde udvidet leder-uddannelsen det 
kommende år. Vi vil sikre, at uddannelsesweekenderne bliver afholdt, og derfor vil vi 
lade landsmødet beslutte her og nu, at det skal prioriteres! 

Stiller(e): Kasper Brink (SFU Nørrebro), Anna Ockelmann (SFU Nørrebro) og Olina 
Svendsen (SFU Amager) 

 

ÆF 48 

I linje 169 efter ”Udvidet-Leder-uddannelsen og debattør-bootcamps.” indsættes: 

”I det kommende år skal SFU lave klimavenligt mad til alle nationalt arrangerede 
arrangementer.” 



Motivation: Der er mange gode grunde til at spise klimavenligt, og SFU skal være med 
til at vise vejen for en grønnere fremtid. Mere klimavenligt mad er lækkert, ligeså 
billigt og et godt signal at sende. 

Stiller(e): Emma Sjørvad (SFU Nord-Vest), Ida Christensen (SFU Amager), Sofie 
Lippert (SFU Århus), Louise Nordvig Vendelbo (SFU Århus) 

 

ÆF 49 

I linje 171 slettes: 

“ Med afsæt i dette arbejdsprogram vil 
vi det kommende år sammen kæmpe for 
en rødere og grønnere verden.” 

Og erstattes af: 

“Med afsæt i dette arbejdsprogram vil 
vi det kommende år sammen kæmpe for 
en rødere, grønnere og mere feministisk 
verden.” 

Motivation: Vi kæmper også for at verden skal være feministisk. Det står i 
indledningen og vi har et afsnit om feminisme, så derfor er det naturligt at man 
konkluderende også nævner det. Det giver mere sammenhæng i papiret. 

Stiller(e): Lucas Zukunft, (SFU Køge), Andreas Berendt Bæk, (SFU Køge), David 
Raun Senderovitz, (SFU Køge), Sofie Carlø, (SFU Køge) 

 

ÆF 50 

Til slut tilføjes: 

” RØD FRONT! 

Motivation: RØD FRONT 

Stiller(e): Joakim Lindahl, (SFU Køge), Andreas Berendt Bæk, (SFU Køge), Lucas 
Zukunft, (SFU Køge), Nikoline Maria Nielsen, (SFU Køge) 

 

  



UKONTROVERSIELLE OG SPROGLIG/TEKNISKE 
ÆNDRINGSFORSLAG 

 

UK 1 

I linje 67-68 slettes: 

“I forlængelse af dette skal der 
udarbejdes en langsigtet 
kommunikationsstrategi.” 

Og erstattes af: 

“I forlængelse af dette skal der arbejdes 
videre med SFU’s langsigtede 
kommunikationsstrategi.” 

Motivation: I 2017 blev der udarbejdet en langsigtet kommunikationsstrategi for SFU, 
og den siger rigtig mange gode ting. Denne kan i stedet evalueres frem for, at vi skal 
til at skrive en helt ny - så var den gamle i hvert fald ikke så langsigtet ;-) 

Stiller(e): Emma Sjørvad (SFU Nord-Vest), Ida Christensen (SFU Amager), Sofie 
Lippert (SFU Århus) 

 

UK 2 

I linje 84-86 slettes: 

“Det er vigtigt, at nye 
distriktssekretærer får en god 
introduktion til, hvordan man bedst 
muligt skaber bro mellem medlemmerne 
i lokalafdelingerne og landsledelsen.” 

Og erstattes af: 

“Det er vigtigt, at nye 
distriktssekretærer får en god 
introduktion til, hvordan man bedst 
muligt styrker sammenhæng mellem 
medlemmerne i lokalafdelingerne og 
landsledelsen.” 

Motivation 1: Ved at skrive at der skabes bro mellem lyder det som om der er en stor 
konflikt hvilket vi ikke ser som tilfældet 

Stiller(e) 1: Lasse Hjorthøj (SFU Aalborg), Magnus Kronborg (SFU Aalborg), Sif 
Søndergaard (SFU Aalborg) 

 Motivation 2: Ved at skrive ”skabe bro”, tegner man et billede op af lokalafdelingerne 
og landsledelsen ikke har et samarbejde, og er to forskellige enheder. 

Stiller(e) 2: Maja Haubenreisser (SFU Frederikshavn) Trine Horsens (SFU Aalborg) 

 

 


